
ABSTRAK 

 
 
 Perkembangan dunia pariwisata di Indonesia sangat menarik untuk dikaji 
lebih mendalam. Tempat-tempat wisata di Indonesia tidak hanya diminati oleh 
wisatawan domestik namun juga wisatawan luar negeri. Salah satu tujuan wisata 
paling terkenal di Indonesia adalah kota Yogjakarta. Kota ini memiliki banyak 
obyek wisata yang menarik perhatian. Beberapa di antaranya bahkan dapat disebut 
sebagai ikon wisata di kota Yogjakarta, sebut saja Candi Borobudur, Pantai 
Parangtritis, Keraton Yogyakarta, hingga Malioboro yang telah menjadi pusat 
perbelanjaan terbesar dan teramai di Yogyakarta.  
 Di balik kepopuleran obyek wisata tersebut di atas, muncul sebuah 
keunikan kebudayaan yang menjadi incaran banyak orang ketika berkunjung ke 
kota Yogyakarta, yaitu Angkringan. Sebuah warung makan dengan konsep 
sederhana khas kota Yogjakarta ini telah menjadi lahan mata pencaharian baru 
bagi masyarakat kota Yogjakarta. Dengan kekhasannya yang tidak dapat ditemui 
di tempat lainnya membuat Angkringan di kota Yogjakarta menjadi sangat 
dirindukan oleh tiap wisatawan di kota tersebut. Meskipun di kota-kota lain sudah 
muncul Angkringan, namun suasana yang ditawarkan Angkringan di Yogyakarta 
begitu berbeda. Bahkan sampai ada pendapat bahwa “jika anda rindu dengan 
Angkringan, maka anda sebenarnya rindu dengan kota Yogjakarta” 
 Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang menggunakan metode 
wawancara dan observasi sebagai metode utama. Data-data yang didapatkan akan 
dianalisis dengan menggunakan teori fungsionalisme dari Bronislaw Malinowski. 
Data yang diperoleh selama penelitian di lokasi akan diuraikan dengan teori 
tersebut sehingga dapat diketahui ketiga tingkatan fungsi budaya di dalam 
Angkringan.  
 Dari hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa di dalam 
Angkringan telah mampu ditemukan adanya ketiga tingkatan fungsi kebudayaan 
yang meliputi kebutuhan biologis, kebutuhan instrumental, dan kebutuhan 
integratif. Selain itu, juga didapatkan bahwa dua unsur kebudayaan yang paling 
berpengaruh di dalam fungsionalisme juga dapat dilihat, yaitu unsur ekonomi dan 
unsure teknologi. Kedua unsur ini mengalami perubahan dan perkembangan yang 
baik dari hari ke hari. Faktor dukungan pemerintah, dan penerimaan masyarakat 
terhadap Angkringan juga menjadi salah satu pendorong munculnya Angkringan 
menjadi suatu budaya baru di kota Yogjakarta. 
 Berdasar data yang ada tersebut, dapat disimpulkan bahwa Angkringan 
mampu disebut sebagai kebudayaan baru di kota Yogjakarta. Dapat pula 
dikatakan bahwa Angkringan telah menjadi salah satu ikon wisata di kota 
Yogjakarta, karena setiap orang yang berkunjung ke kota Yogyakarta pasti akan 
berkunjung ke Angkringan. 
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